Durant aquest any 2021 hem fet 25 activitats, de les quals hi ha 15 d’un dia, 10
de dos dies i una de tres dies, sumant un total de 36 jornades. Amb una mitja de
15 participants per caminada. A l’estiu vam iniciar el nou format, fent una
caminada curta per la vesprada, per la nit buscàvem diferents allotjament al
poble i per la matinada fèiem una etapa curta per enllestir el recorregut a bona
hora abans que el sol calfara massa. Ací teniu un resum per comarques seguint
el fil del Camí.
Marina Alta
Tram la Marina
Etapa Gata- Benissa 2/5/21
Participants 16
Vam iniciar el nostre recorregut a Gata de Gorgos, vam eixir de la població i en
passar per la font de la Mata li vam fer un homenatge al nostre difunt amic i
col·laborador del Camí Xavier, conegut amb el nom de«Mico». Vam seguir
fins a Benissa on vam dinar i vam fer una visita per la població.
Brancal de les Valls de la Marina
Orba- Tormos- Sagra- Ràfol d’Almúnia 18/9/21
Ràfol d’Almúnia- Benimeli -Sanet i els Negrals- Beniarbeig- Ondara
19/9/21
Participats 19
Era la darrera caminada en el format d’estiu de dos dies, en aquesta seria Ràfol
d’Almúnia el nostre campament base. Vam començar la caminada a Orba, vam
seguir per camins de tarongers fins arribar a Tormos, vam passar per Sagra i
vam seguir fins a Ràfol d’Almúnia on vam passar la nit. Pel matí vam iniciar la
marxa a Ràfol i vam anar al paratge de la font dels Mortits, després vam passar
pels diferents pobles de la Rectoria; Benimeli, Sanet i els Negrals, Beniarbeig i
finalment Ondara. Teníem una bona vista de la vall i de la serra de Segària. Per
completar el cap de setmana vam anar a dinar a Ondara.
Brancal del Comtat
Etapa 1 Castell de Castells – Pla de Petracos 29/5/21
Participants 14
Vam iniciar el nostre camí a Castells de Castells, vam seguir per sendes empedrades
on es notava l’empremta morisca dels que al 1609 van ser expulsats de la seua terra. I
vam arribar al Pla de Petracos, indret on van ser massacrats els darrers rebels
moriscos que es resistien a l’exili.
Al santuari del pla de Petracos Pere Ferrer ens va explicar la importància de les
pintures rupestres allà trobades, dins de l’art macroesquemàtic.

Marina Baixa
Brancal de la Marina Baixa
Etapa 1 Callosa d’en Sarrià- Castell de Guadalest 22/5/21
Participants 16
Vam començar a la plaça Major de Callosa, vam recórrer el nucli antic fins eixir per
la mar de nispros, els quals ens acompanyarien durant molta part del camí. Vam pujar
el pantà fins tindre una bona vista d’aquest, vam seguir fins arribar al Castell de
Guadalest, poble encimbellat entre riscos de pedra. A la fondària es veia
l’embassament. Algunes persones del grup vam pujar fins el seu castell, des d’on hi
havia una vista espectacular del poble, de l’embassament i de la vall del Guadalest.

L’Alacantí
Brancal del Camp d’Alacant
Agost - Sant Vicent del Raspeig 27/11/21
Participants 20
Vam iniciar la jornada a Agost, començant per la visita a la cantereria de Roque, on
ens va mostrar les diferents tècniques i el seu procés de fabricació, el vam poder
veure treballar i fer diferents figures. Després de la visita al seu taller vam anar al
museu de Cantereria d’Agost on ens van seguir explicant el procés de creació dels
botijons i ens van mostrar al museu alguns exemplars. Vam esmorzar a Agost i
després vam iniciar el camí seguint la via verda. Vam passar per alguns llogarets
d’Alacant, com el Verdegàs i la Canyada del Fenollar. Després vam arribar a l’ermita
de Sant Jaume i finalment vam acabar a Sant Vicent del Raspeig.

Baix Vinalopó/ Baix Segura
Tram el Vinalopó i el Carxe
Visita de Guardamar 27/8/21
Santa Pola- La Marina 28/8/21
La Marina - Guardamar 29/8/21
Participants 15
Ens vam trobar a Guardamar a la Plaça Jaume II, Josep ens va fer la volta pel
poble i ens va explicar les peculiaritats de Guardamar, vam pujar al castell on
teníem una bona vista de la comarca i de les serres del voltant. El dia següent
vam iniciar la ruta a Santa Pola, vam fer el camí per la vora de la platja, tot

passant prop de les Salines de Santa Pola i creuant el riu Vinalopó, que eren les
aigües de les salines que arribàvem a la mar. Vam gaudir de la platja i de les
explicacions de Jeroni fins arribar al poble de la Marina. El dia 29 vam eixir de
la Marina, vam anar cap a la platja, vam seguir la immensa pinada costanera
que sostenia la sorra de les dunes i evitava l'erosió. Salvant les goles del riu
Segura vam entrar a Guardamar.
L’Alcoià
Tram Mariola
Font de Mariola - Alcoi 24/7/21
Font de Mariola - Banyeres de Mariola 25/7/21
Participants 9
Vam iniciar la nostra ruta al càmping de Mariola, vam caminar per boscos i camps de
cereal, però l’hora corria rapida i s’anava ponent el sol, vam iniciar la davallada pel
barranc del Cinc, vam endinsar-nos entre les seues parets, niu de voltors, vam
recórrer el laberint per les escales de pedra, vam passar per la vora del mas del Potro i
ja fosc vam arribar als cotxes a prop d’Alcoi.
Alguns ens vam quedar a dormir ala vora de la font de Mariola i a l’endemà vam
iniciar el recorregut des de la font, vam passar per pinars fins arribar a la font de la
Coveta, que era el naixement del riu Vinalopó. Vam entrar dins del naixement i vam
anar seguint el riu, gaudint de l’aigua freda i dels boscos de ribera, fins arribar a
Banyeres de Mariola, on vam poder dinar i fer la visita del poble.

Comtat/ Marina Alta
Brancal del Comtat
Fageca- Famorca-Castell de Castells 16/1/21
Participants 17
Vam iniciar el nostre recorregut a Fageca, teníem la neu cobrint les muntanyes de la
vora. Vam seguir fins a Famorca, des d’allà Mariano ens va acompanyar i ens va
mostrar una cova immensa. Vam arribar a Castell de Castells, vam veure el museu
etnològic on ens van posar un vídeo que ens parlava del santuari del Pla de Petracos.

Brancal del Comtat
Pla de Petracos- Tollos 11/12/21
Participants 10
Vam iniciar la jornada al Pla de Petracos, vam pujar fins on hi havia les pintures per
gaudir de les representacions macroesquemàtiques, després vam iniciar el recorregut
pel barranc de Malafí. Els alts penya-segants dibuixaven racons a les vessants del
barranc, vam gaudir de les siluetes dels roquissars. Vam recordar la batalla de
Petracos on van ser massacrats els darrers moriscos que es van rebel·lar contra el
decret d’expulsió. Vam arribar a Tollos on vam dinar.

Comtat
Brancal del Comtat
Muro -Turballos 26/6/21
Turballos - Gaianes - Beniarrés 27/6/21
Participants 14
Vam iniciar el camí a Muro, vam visitar el mural en perill d'enderrocament, estaven
pintats molts dels personatges més influents de la història del País Valencià, des de
Ramon Llull fins l’Ovidi Montllor. Vam iniciar el camí des de Muro cap a Setla de
Nunyes. Vam poder gaudir a la plaça d’un descans i de l’escultura en homenatge als
agermanats. Després vam arribar a Turballos on vam fer nit, a l’endemà vam fer el
recorregut de Turballos a Gaianes per acabar a Beniarrés, on vam poder fer la visita
de l’església, de l’ermita del calvari i del museu.

Comtat / Vall d’Albaida
Tram Mariola
Agres Alfafara 7/8/21
Bocairent Ontinyent 8/8/21
Participants 14
Vam iniciar el nostre recorregut a Agres, el Comtat, vam pujar fins a la vora del
monestir i després vam seguir per un camí a l’ombra de la Mariola. Teníem una
panoràmica de la valleta d’Agres, després vam davallar per sendes envoltades
d’oliveres, en arribar a Alfafara, Dennis ens va llegir el seu conte que havia
segut guanyador d’un premí, ens trobàvem just al lloc on passava, als llavadors
d’Alfafara. Vam fer nit a Alfafara i a l’endemà ens vam desplaçar a Bocairent.
Vam gaudir dels carrers tortuosos del poble pinya i vam seguir pel camí dels
tarongers, sedes de pedra que van travessant la serra fins arribar al pou Clar on
ens vam banyar i vam gaudir de l’aigua clara i els tolls sobre la roca polida.
Després vam arribar a Ontinyent.
Safor
Tram Vall d’Albaida- Safor- Costera
Etapa Barx - Simat
Participants 12
Vam iniciar el nostre recorregut a Barx, vam visitar la nevera de Barx, després
vam fer cap a Simat. Teníem una vista en altura del pla de la Valldigna, de
Simat i del monestir, vam davallar fins arribar a Simat i vam fer la visita al
monestir de la Valldigna.
Safor / Costera
Tram Vall d’Albaida -Safor- Costera

Etapa Barx - Barxeta 13/11/21
Participants 17
Vam iniciar el Camí a Barx, la Safor, vam visitar la nevera i per un camí que
vorejava la serra vam seguir fins al Pla de Corrals on ens esperava Lluís de
Barxeta, ens va explicar moltes llegendes i la història de la zona, especialment
va incidir amb tot allò referent al bandolerisme de Barxeta. Vam arribar al poble
on vam dinar i com no, després vam cantar la Malaguenya de Barxeta.
Vall d’Albaida / Costera
Brancal de la Serra Grossa
Fontanars dels Alforins- la Bastida 3/10/21
Participants 19
Vam iniciar la ruta a Fontanars dels Alforins, abans d’eixir vam contar
l’entravessada història de Capdet i el seu passat valencià. Després ens vam
submergir pels camps de vinya, amb el raïm madur esperant la verema. La zona
era anomenada la Toscana valenciana pels paisatges coberts de vinya i grans
casalicis aïllats, així com per la quantitat de cellers. Vam caminar per boscos
fins arribar al turó de la Bastida, on ens van fer la visita guiada pel poblat, ens
van parlar sobre la vida dels ibers, del que s’ha trobat i de les causes de la seua
desaparició, vam dinar a la vora del monument al guerrer de Moixent i després
vam davallar seguint l’assagador fins la carretera de la Font de la Figuera on
havíem deixat els cotxes.
Ribera Alta
Brancal del Xúquer
Sumacàrcer – Antella- Gavarda 19/12/21
Participants 16
Vam iniciar el nostre camí a Sumacàrcer, ens vam acostar a la vora del castell i
vam seguir per camins de tarongers fins arribar a al riu Xúquer i l’Assut
d’Antella, des d’Antella vam seguir per camins d’horta fins arribar al poble
antic de Gavarda on encara quedaven restes de «la pantanà». Vam dinar al bar
de la plaça i vam celebrar el dinar de Nadal.
Ribera Baixa/ València
Tram Costera Ribera- Horta
Etapa Far de Cullera- Marenys de Barraquetes 21/8/21
Etapa Marenys de Barraquetes- El Palmar 22/8/21
Participants 10
Ens vam trobar al far de Cullera on vam començar la ruta, aquesta vegada per
vora mar. Vam gaudir de la passejada descalços per la vora de la mar, vam
presenciar la posta de sol i vam arribar a Marenys de Barraquetes, alguns ens

vam anar a dormir a l’Albufera i l’endemà ens vam acostar al poble de
Marenys de Barraquetes on vam començar la ruta. Primer ens vam dirigir a la
platja gaudint del matí i el sol naixent sobre la sorra fina, després vam arribar al
Perelló i vam travessar la Gola i ens vam endinsar per camins de conreus
d’horta, on podíem veure nous conreus als hivernacles, que la gastonomia
demanava. Finalment vam arribar als arrossars inundats que estaven espigats.
Era un espectacle passejar pels camps. Vam arribar al Palmar i vam dinar al
restaurant casa Àngel.

L’Horta Nord
Brancal de l’Horta Nord i el Carraixet
Puçol- el Puig 31/10/21
Participants 20
Vam iniciar la ruta a Puçol, vam visitar el nucli antic i per l’antiga via Xurra
vam seguir cap al Puig. Vam pujar al turó del xicotet santuari del Crist de la
Creu on vam esmorzar i vam cantar, i des d’allà vam fer cap al Puig. Vam pujar
a la muntanyeta de la Patà on estaven fent els parlaments dels actes del darrer
diumenge d’octubre, després vam seguir fins l’explanada de davant del
monestir. Vam gaudir de l’aplec del darrer diumenge d’octubre i així vam
completar el dia.

El Camp de Túria
Tram Horta - Camp de Túria - Camp de Morvedre
Porta Coeli – Serra 23/10/21
Participants 18
Vam iniciar el nostre recorregut a la porta de la Cartoixa de Porta Coeli, vam
seguir la senda que ens regalava diferents vistes del monestir. Després per
sendes i camins vam seguir travessant la serra Calderona. Vam arribar al coll
d’Espartal, vam fer una aturada en el camí per gaudir d’una lectura d’un
fragment anomenat «caminar» de Ferran Zurriaga, del seu llibre Cau de
Somnis, on ens parla dels paratges d’Olocau. Vam iniciar la senda que portava a
la Gorrissa, allà teníem una bona vista del poble de Serra i de la Calderona.
Després vam arribar a Serra, Arantxa ens va fer una visita a l'almàssera, vam
pujar al castell i ens va fer un recorregut pel poble visitant les diferents

escultures dels personatges més rellevants del poble, així com ens va explicar
la història del castell o de la Calderona, la qual li dóna nom a la serra.
La Plana Alta
El Pla de l’Arc
Brancal del Desert i el Pla de l’Arc
Etapa la Vall d’Alba- Cabanes 6/6/21
Participants 11
Vam eixir de la Vall d’Alba per camins envoltats de coscoll, niu de conills i de
perdius. Vam passar pel poble de la Montalba on vam esmorzar, després vam tombar
un coll que ens donava ja la perspectiva de la vall del Pla de l’Arc. Vam iniciar la
caminada per la Via Augusta, anomenada també el camí romà. Vam fer una aturada a
l’arc de Cabanes que li dóna nom al pla i finalment vam arribar a Cabanes. Després
de dinar vam fer la visita guiada de Cabanes.
Brancal del Desert Irta i el pla de l’Arc
Etapa la Torre d’en Domenec- Vilanova d’Alcolea – Belnlloc 17/10/21
Participants 21
Vam iniciar el nostre recorregut a la Torre d’en Domènenc, pel camí Miquel Ribés
ens va anar explicant la història dels pobles i els indrets interessants, els molins, el
turó de la forca, ens vam aturar on hi havia les restes de l’estació de la via Augusta, la
Posta Ildum, vam arribar a Vilanova on ens va seguir explicant els diferents elements
del poble, vam visitar l'església del calvari. Ens vam acomiadar de Miquel i vam fer
camí cap a Benlloc. Vam passar per l’ermita de l’Adjutori i les carrasques
monumentals de la vora fins arribar a Benlloc, després de dinar Raül i Iris ens van fer
la visita guiada pel poble. Ens van parlar tant de la història medieval com de
l’impacte de la guerra civil a Benlloc.

L’Alcalatén- La Plana Baixa – l’Alt Millars
Brancal del Millars
L’Alcora- Ribesalbes 4/12/21
Ribesalbes-Fanzara 5/12/21
Participants 19
Vam iniciar la jornada fent la visita al Museu de Ceràmica de l’Alcora i la Reial
Fàbrica de l’Alcora del comte Aranda a l’Alcalatén, després vam iniciar el camí cap a
Ribesalbes, vam travessar algunes serres sota les pinedes ombrívoles i desprès vam
veure restes de bancals de pedra seca. Ens endinsàvem en un paisatge entre oliveres
centenàries i horts de tarongers. Vam arribar a l’ermita del calvari de Ribesalbes. Vam
gaudir del poble de la Plana Baixa, dels racons encantadors, del riu i dels barrancs, de
la ceràmica i la importància que havia tingut al llarg de la història

A l’endemà vam començar per la visita del Museu de Ceràmica de Ribesalbes, on hi
havia, a part dels luxosos objectes d’argila cuita, reproduccions de fòssils d’arreu del
món, especialment de dinosaures. Després vam iniciar el camí cap a Fanzara, l’Alt
Millars. L’altura ens donava una bona perspectiva del riu i del pantà del Sitjar. En
arribar a Fanzara vam poder gaudir de les pintures urbanes del Museu Inacabat d’Art
Urbà, anomenat MIAU. Finalment vam anar a dinar a l’Alcora

L’Alt Maestrat
Tram de l’Alt Maestrat - els Ports
Visita de la Cova Remígia i Benassal 20/11/21
Etapa Benassal Vilar de Canes 21/11/21
Participants 14
Aquesta va ser una activitat de tot el cap de setmana, dissabte pel matí vam
anar a la Montalbana i vam caminar fins a la cova Remígia. Allà Palmira ens va
explicar la història de les pintures rupestres, detallant-nos les diferents escenes
que podíem veure. Per la vesprada Berta ens va fer la visita de Benassal, on ens
va explicar la història de la fundació, dels diferents edificis i el seu procés de
creixement, així com els efectes dels bombardejos de la legió Còndor al
Maestrat i en especial a Benassal. Vam pujar a la torre on hi havia l’exposició
respecte els bombardejos de 1938.
A l’endemà vam iniciar el recorregut a Benassal, vam seguir fins al mas de la
Rualda gaudint del paisatge d’assagadors i cingles, així com una agricultura de
secà basada en l’avellana i l’ametler. Vam arribar a la font de l’Ombria on vam
esmorzar i després vam pujar a la Selleta, per sendes de pedra vam arribar a
Vilar de Canes on vam dinar.

Els Ports
Brancal dels Ports
Villores- Todolella 4/9/21
Villores – Ortells- Palanques-Sorita- la Balma 5/9/21
Participants 10
El nostre campament base el teníem a Villores, el dia 4 de setembre vam caminar de
Villores a la Todolella, vam seguir sendes entre parets de pedra, de boscos i de
conreus de seca. Vam passar pel terme de Forcall on hi havia la Mola de la Vila, o
moleta dels Frares on hi havia les restes de l’antiga ciutat romana, després vam
seguir fins a la Todolella. Ens vam apropar al castell i després el poble de la dansa
guerrera.

A l’endemà vam eixir de Villores, el riu Bergantes seria l’eix que anava connectant
els diferents pobles, i fil conductor del nostre camí. Vam travessar Ortells, vam
seguir per Palanques on vam esmorzar. Des de la part alta del poble teníem una
panoràmica preciosa de Sorita, del riu i la serres del voltant. Vam passar per Sorita i
després ens vam banyar al riu i vam arribar a la Balma. Vam gaudir del santuari sota
la roca gegantina de la Balma.

Baix Maestrat
Brancal del Baix Maestrat
Etapa Xert- Canet lo Roig 8/5/21
Participants 23
Vam iniciar el recorregut a Xert, vam arribar a l’ermita de Sant Marc on vam
esmorzar i després vam seguir amb la vista de la mola anomenada la Barcella.
Vam passar per mig d’antics masos com el mas d’en Domènec i vam arribar a
Canet lo Roig. Per la vesprada vam visitar algunes oliveres mil·lenàries del
terme, vam acabar cantant «el País de l’Olivera» a l’olivera que va
protagonitzar la pel·lícula «el Olivo»
Brancal de la Tinença de Benifassà
Etapa Bel – la Pobla 10/7/21
Etapa Bellestar- Bel 11/7/21
Participants 14
El primer dia vam començar a Bel, un poble preciós que depenia de Rossell.
Vam seguir entre sendes de pedra i profunds barrancs, fins arribar a la Pobla de
Benifassà, vam sopar i vam fer nit a la Pobla. A l’endemà vam començar la
caminada a Bellestar, era una forta costera que ens donava una bona vista de la
vall del Sénia i de les serres que envoltaven la Tinença. Més enllà, després de
superar un coll, hi havia les planes properes de Vinaròs. Vam caminar per la
vora de masos antics i tranquils ramats de vaques,vam pujar costeres fins arribar
al poble de Bel.

